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Μανουέλ 
Βάθκεθ Μο
νταλμπάν 
(Βαρκελώ
νη 1939 

- Μπανγκόκ 2003) υπήρξε 
ο σημαντικότερος ισπανός 
συγγραφέας αστυνομικών 
μυθιστορημάτων, αρχηγός 
ολόκληρης σχολής στην πα
τρίδα του. Το 1962 καταδι
κάστηκε σε φυλάκιση για την 
πολιτική του δράση, γεγονός 
που επηρέασε και τη λογστε- 
χνική του πορεία. Στα μυθι
στορήματα του, που αγήκουν 
στη «μεσογειακή αστυνομική 
λογοτεχνία», περιέγροψετην 
κοινωνία της Ισπανίας στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 
70 και μετά, μιλώντας για 
τη συνάφεια πολιτικής και 
εγκλήματος, καθώς και για 
τη σχέση Ιστορίας και κοινω
νίας. Σε αυτά πρωταγωνιστεί 
ο εκκεντρικός ιδιωτικός ντε-

τεκτιβ Πέπε Καρβάλιο, πρώ
ην κομμουνιστής(αποκαλεί 
τον εαστό του αποστάτη), 
πρώην έγκλειστος των φυ
λακών, πρώην πράκτορας 
της CIA. Είναι μοναχικός, δι
αθέτει όμως ως γραμματέα 
και μάγειρο έναν πρώην κλέ
φτη αυτοκίνητων, τον Μπι- 
σκοοτέρ. Για τον Καρβάλιο 
το σεξ και το φαγητό είναι 
τα δύο πιο σημαντικά πράγ
ματα στη ζωή. Οπου κι αν 
ταξιδέψει πάντα θά βρει μια 
γυναίκα για να ικανοποιήσει 
τις σεξουαλικές του ορμές, 
κι ας έχει ως μόνιμη ερωτι
κή σύντροφο μια πόρνη, την 
Τσάρο.
Στο Τατουάζ, που εκδόθηκε 
το 1974, ο Καρβάλιο ανα
λαμβάνει να ανακαλύψει 
την ταυτότητα και τις ασχο
λίες ενός άνδρα που εκβρά
στηκε νεκρός στη θάλασσα. 
Στο σώμα του νεκρού υπάρ

χει ένα τατουάζ με τη φρόση 
«Γενγήθηκα για να βάλω φω
τιά στην κόλαση». Εντολέας 
του Καρβάλιο είναι κάποιος 
Ραμόν, διευθυντής ενός κομ- 
μοοτηρίου, όπου πρόίσταται η 
Κέτα, η όμορφη γυναίκα του. 
Η αστυνομία υποψιάζεται 
πως το έγκλημα συνδέεται 
με τους εμπόρους ναρκωτι
κών και τους οίκους ανοχής 
της πόλης, οπότε αρχίζουν 
οι έρευνες στα μπαρ και οι 
οχλήσεις στες πόρνες. Ωστό
σο, ο Καρβαλιο έχει τις δικές 
του ιδέες αναφορικά με την 
υπόθεση και ταξιδεύει στο 
εξωτερικό για να ξετυλίξει 
το νήμα. Επισκέπτεται τη 
Νίκαια και το Αμστερνταμ, 
αναζητώντας τις απαντήσεις 
στα ερωτήματά του.
Ο Μονταλμπάν, οπλισμέ
νος με οξύνοια και παρατη
ρητικότητα, με αναλυτικές 
ικανότητες και μια έμφυτη

αίσθηση του χιούμορ, έχει 
αφηγηθεί αστυνομικές ιστο
ρίες διανθισμένες με σκηνές 
σεξ και συνταγές μαγειρικής. 
Ενίστε, όπως σημειώνει στο 
εξαιρετικό της επίμετρο η 
Ελένη Παπαγεωργίου, πα
ρωδεί τα μοτίβα της hard- 
boiled παράδοσης μέσω 
αναφορών σε διάσημους 
λογστεχνακούςντετέκπβ, εδώ 
στον Φίλιπ Μάρλοου, ήρωα 
του Ράμοντ Τσάντλερ. Μερι
κές φροές, ξεφεύγοντας από 
τα όρ ία της αγαπημένης του 
Βαρκελώνης, αφηγείται ιστο
ρίες που εκτυλίσσονται σε 
άλλες πόλεις της Ευρώπης, 
της Απροικης και της Ασίας. 
Ο Και>βάλιο συναντά ανθρώ
πους κάθε επαγγέλματος, 
σχολιάζει τα γεγονότα και 
τα καυτηριάζει. Αυτό είναι 
το βασικό χαρακτηριστικό 
του έργου του Μονταλμπάν: 
ο σχο βιασμός προσώπων και

καταστάσεων της σύγχρονης 
πολιτικής ζωής, της Ιστορί
ας και των Τεχνών. Μέσω 
του ήρωά του ο συγγραφέ
ας μιλάει για τα ζητήματα 
που αφορούν την ισπανική 
κοινωνία της εποχής του. 
Τη διαφθορά, την καλοπέ
ραση, τη χλιδή, τον κυνισμό 
των επιχειρηματιών, την υπο
κρισία των θρησκευόμενων, 
τη μανία για πλουτισμό, την 
ανθρώπινη ματαιοδοξία. Τα 
βάζει με τους οπαδούς της 
δικτατορίας, μα και με τους 
σοσιαλιστές. Ενίοτε τα βέλη 
του στρέφονται και εναντίον 
ορισμένων πρώην αριστερών 
που αλλοτριώθηκαν και ξε
πούλησαν την ιδεολογία τους 
για να πλουτίσουν.
Ο Μανουέλ Βάθκεθ Μο
νταλμπάν πέθανε ξαφνικά 
από καρδιακή προσβολή 
τον Οκτώβριο του 2003 στο 
αεροδρόμιο της Μπανγκόκ. 
Ηταν ποιητής, μυθισιοριο- 
γράφος, δημοστογράφος, 
δοκιμιογράφος, ανθολό
γος, ευθυμογράφος, κρι
τικός, γαστρονόμος (έχει 
εκδώσει βιβλία ισπανικής 
γαστρονομίας), αλλά και 
οπαδός της Μπαρτσελόνα. 
Μας άφησε ως κληρονομιά 
τον Καρβάλιο, ο οποίας επί 
τριάντα και πλέον χρόνια 
αναμείχθηκε στην πολιτι
κή και πολιτιστική ζωή της 
Ισπανίας και του κόσμου, 
συμμετέχοντας με τον τρόπο 
του στη μετάβαση από την 
εποχή του Φράνκο στην κοι
νοβουλευτική δημοκρατία. 
Προς τιμήν του, ο Αντρέα 
Καμιλέρι ονόμασε χον δι
κό του ήρωα Μονταλμπάνο.
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